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Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark  

Nyhedsbrev September 2013.                

                                                                   

Støtteforeningen har forsat sit arbejde omkring Kongskilde Friluftsgård og Tystrup-Bavelse Naturpark. Der 
er deltagelse ved det kommende Kongskilde Marked i september 2013. Der ud over afholder Støtteforenin-
gen arrangementer i Naturpark-området. Støtteforeningen er også med i SPIS SORØ projektet. Til Kongskil-
de Marked den 14.-15.september vil sikkert gerne have lidt hjælp i Støtteforeningens stand på Kongskilde 
Markedet, hvis der nogen der har tid og lyst. Send en email, hvis du har tid og lyst. 

Kommende arrangementer: 

Havørne-dag på Hørhaven 8.september 2013 (Benth Micho Lange/Mogens Hall Jensen 

Kongskilde Marked 14. – 15.september 2013  

Foredragsaften på Hørhavegården om: Fredag den 20.september 

 ”Havørne i vinteren 2012-2013 ved Tystrup-Bavelse sø”. (Bente Holm-Petersen/Benth Micho Lange) 
Se også SPIS SORØ – vedhæftet mailen med Nyhedsbrevet. 
 
Alle arrangementer udsendes til medlemmer som PDF-filer sammen med Nyhedsbrevet eller kan læses på 
www.kongskildefriluft.dk . 
 
Der blev afholdt tur til Hørhaven (Svale-Safari) den 24. og 25.august, hvor der samlet på de to ture deltog 
mere end 110 personer.. 

Korte Nyheder fra Naturparken –  

I august har der været rig lejlighed til at se de tre Havørne-unger flyve rundt ved Tystrup-Bavelse søerne. 
Endvidere har to andre par Havørne også optrådt ved Tystrup sø (Dyrehaven) og i områderne nord for 
Kongskilde (Nyrup skov/Rødeng-området). Fiskeørne og Røde glenter set næsten dagligt siden slutningen af 
juli. Også Hvide Storke er set her i august – først 17 ved Rislev nord for Gangesbro den 8.aug, to mellem 
Skelby og Trælløse og sidste 3 på Sneslevvej ved Højbjerg/Rejnstrup og Susåen ved Nåby indtil 26.august. 
Den store flok storke (17) kom alle fra Sverige (set flyve ind fra Sverige på Stevns dagen før). De stammer 
alle fra et udsætningsprojekt i Vattenriket i NØ-Skåne (Åhus–Karlsstad-området). 3 Sorte storke sås kred-
sende over Bavelse sø 12.aug (set af kanosejlere). Mange sommerfugle i sommerens løb og mange flere 
kommer sikkert til her i september. Både Kejsekåbe, Iris, Skovblåfugl og Storplettet perlemorssommerfugl 
er set på flere nye lokaliteter i sommer. Arten Blåhale er fundet, og senest er både Gul og Orange Høsom-
merfugl set ved Skelby og Nåby. Også blandt natsværmere har der været mange nye fund – enten af arter 
der ikke er set i årevis eller registreret for første gang. Den mest bemærkelsesværdige er nok Mørkt Ege-
Ordensbånd, som ikke med sikkerhed er set i Naturparken i dette århundrede. 

Husk vi modtager informationer om alle mulige forhold omkring Tystrup-Bavelse Naturpark – hjælp os med 
dataindsamling ved at sende dine informationer og historier (også gerne med foto) til kongskildefri-
luft@gmail.com 

Håber vi ses til flere af vores ture og arrangementer                

På gensyn         Bestyrelsen                       Du kan også finde os på Facebook                
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